Leerhulp geschiedenistoets thema 1: Egypte
1. Je leest de teksten, vragen en antwoorden in je (werk)boek regelmatig door.
2. Daarna lees je ook de samenvatting, de strip en de belangrijkste begrippen goed door.
3. Om echt te weten of je het goed genoeg kent en kunt, is het handig om in het volgende schema te kijken:
Wat moet je weten / kennen / kunnen?
Je weet dat Egypte voor het grootste deel woestijngebied is, met dwars door die woestijn de
rivier de Nijl.
Je weet dat Nijl in de winter overstroomde, waardoor er in de lente vruchtbare grond
achterbleef, en dat de zomer een tijd van droogte was (Egypte kende maar 3 seizoenen).
Je weet dat de Egyptenaren leerden samen te werken; ze bouwden dijken, kanalen en vijvers
waardoor ze het land konden irrigeren (water naar plaatsen leiden waar het niet vanzelf komt).
Je weet dat er door de irrigatie meer voedsel kwam en er andere beroepen ontstonden; Egypte
werd een rijk land en er kwamen steeds meer mensen wonen.
Je weet dat de Egyptenaren geloofden dat goden alles om hen heen bepaalden en dat priesters
wisten wat de goden wilden waardoor priesters erg belangrijk werden.
Je weet dat de Egyptenaren geloofden dat ze na hun dood op reis gingen; daarom werd hun
lichaam goed verzorgd en kregen ze geschenken mee in het graf.
Je weet dat Isis de godin van de liefde was en Osiris de god van de doden.

Wat heb je nodig om dit te leren?
 Lesboek blz. 8-11
 Werkboek blz. 4-7
 Lesboek blz. 8-11
 Werkboek blz. 4-7
 Lesboek blz. 8-11
 Werkboek blz. 4-7
 Lesboek blz. 8-11
 Werkboek blz. 4-7
 Lesboek blz. 12-15
 Werkboek blz. 8-11
 Lesboek blz. 12-15
 Werkboek blz. 8-11
 Lesboek blz. 12-15
 Werkboek blz. 8-11



Je weet dat de farao de koning of koningin van Egypte was en de mensen geloofden dat een
farao een god was.

 Lesboek blz. 16-19
 Werkboek blz. 12-15



Je weet dat de farao’s speciale graven voor zichzelf lieten bouwen en dat de farao Cheops de
eerste piramide liet bouwen.

 Lesboek blz. 16-19
 Werkboek blz. 12-15



Je weet dat de Egyptenaren niet met letters schreven maar met tekeningetjes; hiërogliefen.

 Lesboek blz. 16-19
 Werkboek blz. 12-15



Je weet de betekenis van de volgende begrippen: Nijl, seizoenen, irrigatie, priester, mummie,
Osiris, Isis, farao, piramide en hiërogliefen.

 Lesboek blz. 20-23
 Werkboek blz. 16-19









Wanneer je dit kent / kunt, gaat het zeker lukken! Veel succes met leren!
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